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Matérias no Site do Departamento

Listagem de publicações do dia 20 a 23 de abril em ordem decrescente - 
últimas publicações primeiro:

❏ EBT: Trabalhos Premiados
❏ Archives of Endocrinology and Metabolism - EBT 2016
❏ Encerramento do EBT
❏ A Evolução dos Encontros Brasileiros de Tireoide
❏ Debate: Tratamento do Hipotireoidismo
❏ Último Dia do EBT 2016
❏ A Equipe do Encontro Brasileiro de Tireoide
❏ Bisfenol A, Pesticidas e o Funcionamento Hormonal
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continuação

❏ Homenagem e Recital na Abertura do XVII EBT 2016
❏ EBT 2016: Começo Movimentado
❏ Desafios das Publicações Científicas
❏ Boas Vindas ao EBT 2016
❏ EBT 2016: Palestra para o Público
❏ EBT 2016: Entrevista sobre Medicamento e Tireoide
❏ EBT nas Redes Sociais
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Entrevistas no canal SoundCloud

As imagens a seguir são das entrevistas em áudios, publicadas no Canal do 
Departamento, criada para a cobertura do EBT, mas que pode continuar sendo 
utilizada com regularidade. 

É uma boa opção de entrevistas e informes ao público. 

O material é publicado dentro das postagens no site do Departamento.



https://soundcloud.com/departamento-de-tireoide



https://soundcloud.com/departamento-de-tireoide
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Visitação do site do Departamento - statcounter

Período do 
evento



Visitação do site do Departamento - Google Analyctis



Flickr do EBT - https://www.flickr.com/photos/123642640@N07/



Mídias Sociais - Fanpage do Departamento

❖ 106 fotos publicadas na fanpage
❖ 16 vídeos publicados na fanpage
❖ Publicações diárias, em tempo real, de momentos e 

encontros durante o EBT, em Gramado. 
❖ Vídeo no canal do Youtube - para público



Vídeos na Fanpage



Alcance





Gráficos de acompanhamento do Facebook e Publicações feitas
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